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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017 április 11.-én a 
Nyíracsádi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) 8.00. 
órai kezdettel megtartott    rendkívüli    ülésén. 
 
Jelen vannak:  Dr. Nagy János polgármester 
    Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
    Veres Istvánné alpolgármester 
     
    Csontos Sándor 
    Kiss Józsefné 
    Köles Zoltán 
    Rácz Zoltán képviselők 
 
Igazoltan távol:  Koszorus Sándor képviselők 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendkívüli ülés összehívására a napirendi pontokban 
történő rövid határidőn belüli döntés indokolta, melyek az alábbiak: 
 

1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

2. Előterjesztés  a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-
7.2.1. kódszámú pályázati felhívásra kerülő projekthez. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

3. Előterjesztés Tóth István (Debrecen) kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták. 
 
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítője Kiss Józsefné és Rácz Zoltán                 
képviselők legyenek. 
 
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják. 
 

1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Az előterjesztés ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
27/2017. (IV.11.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékleteként csatolt 1661-13/2017. számú módosító okirat 
szerinti módosításokkal az 1661-14/2017. számú Társulási Megállapodást egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   
 
Határidő: 2017. április 17. 
Felelős: polgármester 
 

2. Előterjesztés  a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
VP6-7.2.1. kódszámú pályázati felhívásra kerülő projekthez. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Az előterjesztés  ismertetése után a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
28/2017. (IV.11.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra kerülő 
projekthez a kiviteli tervek elkészítésével a Cívis Komplex Mérnök Kft-t (4031 Debrecen, 
Kishegyesi út 36. 6/41.) bízza meg az általuk nyújtott ajánlat szerint. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a szerződés megkötésére és a teljesítésre. 
Határidő: 2017. április 15. 
Felelős: Dr. Nagy János polgármester 
 
 

3. Előterjesztés Tóth István (Debrecen) kérelmének elbírálásáról. 
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Kiss Józsefné: 
Azt javaslom, hogy  adjunk  lehetőséget a vállalkozónak  és biztosítsunk számára területet. 
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Rácz Zoltán: 
Már többször  próbáltunk lehetőséget biztosítani a vállalkozónak, de nem élt vele. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy kérelmének helyt adunk, úgy javaslom, hogy részére a kért 
5000 m2 területet bérleti díj ellenében adjuk használatra. 
 
Dr. Nagy János polgármester: 
Javaslom, hogy a területet 90.000.- Ft+ÁFA összegért biztosítsuk Tóth István vállalkozó 
rendelkezésére április 12-től december 31-ig terjedő időszakra. 
 
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 6 fő képviselő 6 
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
29/2017. (IV.11.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat: 
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth István Debrecen, Kabar u. 15. sz. 
alatti lakos vállalkozó részére őstermelői tevékenysége folytatásához 5000 m2 területet 
biztosít a Bem József – József Attila utcák között található területen 2017. április 12.- 2017. 
december 31.-ig 90.000.- Ft + ÁFA összegért. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről  kérelmezőt értesítse. 
Határidő: 2017. április 12 és folyamatos. 
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző 
 
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való 
megjelenést, azt bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

                   Dr. Nagy János                                                     Nagyné Jobbágy Piroska 
                     polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
 
                              Kiss Józsefné                                                Rácz Zoltán 
                        jegyzőkönyv hitelesítő                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


